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PROTOKÓŁ NR  XLVI/2018 
z   XLVI Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 20 czerwca 2018 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi  93% 
ogółu Rady.  
                                                                                                  lista obecności                 
                                                                                                         zał. Nr  
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  

Rozpoczęła się o godz. 1100 – zakończyła o godz.1320 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

 

Ad. pkt. I- a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych 
na obrady XLVI Sesji i stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co 
stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować 
prawomocne uchwały.  

 
 Ad. pkt. I- b  

Ustalenie porządku obrad.  

Burmistrz Miasta zgłosił do porządku obrad  jako pkt. III - d - projekt uchwały  
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Nowa szkoła, nowe szanse – 
zajęcia pozalekcyjne dla klas VII i VIII” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono i Rada 14 głosami "za przyjęła 
następujący porządek obrad :  
 

I. Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 
b) ustalenie porządku obrad, 
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, 
d) powołanie sekretarza obrad, 
e) przyjęcie protokołu z XLV sesji RM. 
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II. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lipna za 2017 rok. 
a) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia 

opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipna 
sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2017 rok, 

b) opinie poszczególnych Komisji Rady, 
c) uchwała Komisji Rewizyjnej, 
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia 

opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej, 
e) d y s k u s j a, 
f) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Miasta Lipna za 2017 rok, 

g) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Miasta Lipna. 
 

 
III.  Projekty uchwał : 

a) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 
Narkomanii za 2017 rok, 

b) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta 
Lipna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 

c) w sprawie Regulaminu korzystania z fontanny miejskiej, 
d) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Nowa szkoła, nowe 
szanse – zajęcia pozalekcyjne dla klas VII i VIII” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 
IV.   Wnioski i interpelacje radnych. 
 V.  Sprawy różne i komunikaty. 
VI.   Zamknięcie obrad XLVI sesji RM.  
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Ad. pkt. I- c 
 
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
Rada 14 głosami "za" - jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w 
następującym składzie : 

 

1. Radna Maria Turska 

2. Radna Maria Wojtal 

3. Radny Henryk Zabłocki 

 

Ad. pkt. I – d  

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 14 głosami "za" - jednogłośnie, na Sekretarza Obrad powołała radną Marię 

Turską. 

 

Ad. pkt. I – e 

Przyjęcie protokołu z XLV  

Do protokołu z  XLV sesji uwag nie zgłoszono i Rada przyjęła go 13 głosami 

"za", przy 1 wstrzymującym. 

 

Ad. pkt. II  

Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - przedstawił w formie medialnej 
prezentację wykonania zadań inwestycyjnych w 2017 roku zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. II - a  

Pan Paweł Banasik – Burmistrz Miasta - odczytał uchwałę nr 4/S/2018 
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia 
opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipna sprawozdaniu z 
wykonania budżetu miasta za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia miasta – 
jak w załączniku nr 2 do protokołu. 
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Ad. pkt. II – b  
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2017 rok pozytywne opinie Komisji 
przedstawili: 
- radna Maria Bautembach - w imieniu Komisji Zdrowia..., 
- radny Henryk Zabłocki - w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej .... 
- radna Maria Turska - w imieniu Komisji Oświaty... 

Ad. pkt. II – c  

Radny Kazimierz Jesionowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
przedstawił uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie 
wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2017 rok, 
zgodnie z załącznikiem nr 3.                  

                                          Ad. pkt. II – d 

Przewodnicząca Rady – odczytała Uchwałę Nr 16/Kr/2018 Składu 
Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 
maja 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta  Lipna w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 
2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4. 

Ad. pkt. II – e 

D y s k u s j a 

Radna Maria Bautembach - złożyła gratulacje Burmistrzowi Miasta, pani 
Skarbnik oraz dyrektorowi Wydziału Finansowo - Księgowego. Opinia Komisji 
Rewizyjnej była pozytywna, jak również bez uwag była opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 

Przewodnicząca Rady - przyłączyła się do gratulacji. 

Radny Wojciech Maciejewski - cieszy się, że szkoła nr 5 będzie miała boisko, a 
"trójka" termomodernizację, ale przydałby się plac zabaw przy szkole nr 2. 
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Radna Maria Wojtal - można pomyśleć o rozbudowie przedszkola nr 3. Warunki 
nie są złe, ale mogłyby być jeszcze lepsze. 

Radny Zbigniew Napiórski - zwrócił uwagę, że na slajdach nie pojawił się 
festiwal Poli Negri oraz obchody Wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Na tym dyskusję zakończono. 

 

Ad. pkt. II – f  

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2017 rok został 
przedstawiony radnym na slajdzie. 

W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych. 

          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za" - 
jednogłośnie podjęła 

                                              - UCHWAŁ Ę  NR XLVI/324/2018 

                                           jak w załączniku nr 5 

Ad. pkt. II – g  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna 
za 2017 rok został przedstawiony radnym na slajdzie. 

W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych. 

          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami "za" - 
jednogłośnie podjęła 

                                              - UCHWAŁ Ę  NR XLVI/325/2018                             
                                                 jak w załączniku nr 6 

Przewodnicząca Rady, radni i goście  złożyli gratulacje Panu Burmistrzowi. 
Burmistrz Miasta podziękował Radzie za udzielenie absolutorium. 
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Ad. pkt. III - a  

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii 

za 2017 rok 

Pani Barbara Danielecka - Przewodnicząca MKRPA - omówiła kolejno zadania 

wykonane przez MKRPA w 2017 roku, które są zawarte w sprawozdaniu 

załączonym do projektu uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok zgodny 

jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywne opinie trzech 

Komisji. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za", przy 1 

nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLVI/326/2018 

                                                            jak w załączniku nr 7 

 

Ad. pkt. III - b  

Ustalenie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
 

Pan Mariusz Woźniak - Inspektor ds. działalności gospodarczej wyjaśnił, że w 

dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na mocy której rada ma 

obowiązek ustalić w drodze uchwały maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz ustalić zasady usytuowania miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych. Dotychczasowe uchwały zachowują moc do 
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dnia wejścia w życie nowych uchwał, nie dłużej jednak niż przez okres 

6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy. 

W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia 

zasad usytuowania na terenie miasta Lipna miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. Liczby te zostały określone odrębnie dla 

poszczególnych rodzajów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży. 

Proponowane liczby są optymalne dla zapewnienia zasady równości wobec 

prawa zarówno podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, jak i tych 

które zamierzają tę działalność podjąć w przyszłości. 

Niniejsza uchwała jest zgodna z zapisami Miejskiego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia 

zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Lipna miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych zgodny jest pod względem formalno-

prawnym i uzyskał pozytywne opinie trzech Komisji. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za", przy 1 

nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLVI/327/2018 

                                                            jak w załączniku nr 8 
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Ad. pkt. III - c  

Regulamin korzystania z fontanny 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta wyjaśnił, że na poprzedniej sesji Rada 

podjęła uchwałę w tej sprawie, jednak w regulaminie był błąd i należy go 

poprawić. Wykreślony został jeden punkt. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie Regulaminu 

korzystania z fontanny miejskiej zgodny jest pod względem formalno-prawnym 

i uzyskał pozytywne opinie trzech Komisji. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za", przy 1 

nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLVI/328/2018 

                                                            jak w załączniku nr 9 

 

Ad. pkt. III - d  

Przystąpienia do realizacji projektu  

Pan Daniel Świdurski - Zastępca Dyrektora Wydz. Gospodarki Komunalnej 

wyjaśnił, że projekt złożony był w ubiegłym roku i miasto otrzyma 

dofinansowanie, jednak niezbędna jest w tej sprawie uchwała. Jest to druga 

edycja obejmująca zajęcia pozalekcyjne dla klas VII i VIII. 

 
Radny Jerzy Piechocki - projekt dla klas IV - VI był zaplanowany na lata 2014 - 

2020. Czy będzie prowadzony do 2020 roku czy w tym roku się zakończy? 

Pan Daniel Świdurski - Zastępca Dyrektora Wydz. Gospodarki Komunalnej 

wyjaśnił, że program musi obejmować te lata, ale zakończy się we wrześniu br. 

Radny Wojciech Maciejewski - przydałby się również projekt obejmujący klasy  

I - III.  
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Pan Daniel Świdurski - Zastępca Dyrektora Wydz. Gospodarki Komunalnej 

wyjaśnił, że najmłodszym również potrzebne jest wsparcie i być może coś z 

tego wyjdzie. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

do realizacji projektu „Nowa szkoła, nowe szanse – zajęcia pozalekcyjne dla 

klas VII i VIII” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego zgodny jest pod względem formalno-prawnym i uzyskał 

pozytywne opinie wszystkich Komisji. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 14 głosami „za", przy 1 

nieobecnym podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLVI/329/2018 

                                                            jak w załączniku nr 10 

 
Ad. pkt. IV  

Wnioski i interpelacje radnych. 

 Radny Wojciech Maciejewski - na ul. Sierakowskiego była awaria wodociągu i 

powstała dziura, którą należy naprawić. 

Pan Mariusz Prądzyński - Wiceprezes PUK - wyjaśnił, że obecnie są problemy z 

wykonawcą, ale dziura będzie z najbliższym czasie naprawiona. 

Radny Dariusz Kamiński - zgłosił następujące wnioski : 

- na osiedlu Korczaka i na ul. Sierakowskiego oraz na ul. Nieszawskiej jest 

problem z wodą i niskim ciśnieniem; 

- przejazd łączący NCL z ul. Ekologiczną; samochody jeżdżą tam bardzo szybko 

i przydałoby się albo ograniczenie prędkości  albo próg zwalniający, a także 

chodnik dla pieszych; 

- wnioskuje o wycięcie trzech drzew owocowych na ul. Ekologicznej; 
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- powrócił do wniosku, który zgłaszał 2 lata temu o położenie chodnika w ul. 

Ośmiałowskiej oraz zamontowanie tam kilku lamp. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że jest susza, ludzie 

podlewają ogródki i wtedy jest niższe ciśnienie, ale może to się zmienić, kiedy 

na początku lipca będzie oddane do użytku nowe ujęcie wodne. Problem z 

nadmierną prędkością jest również na ul. Bukowej czy na ul. Żeromskiego. 

Radna Maria Bautembach - zwróciła uwagę, że po ul. Sierakowskiego 

motocykliści zrobili sobie rajd, który odbywa sie szczególnie po godz. 21. 

Policja powinna bardziej reagować na tak szybką jazdę. 

Radna Maria Wojtal - należałoby jak najszybciej postawić jakiś znak przy 

wyjeździe z osiedla Reymonta, ponieważ zaczynają się wakacje i dzieciaki 

wyjeżdżają z tego osiedla prosto na jezdnię. 

Radny Jerzy Piechocki - ostatnio na ul. 3 Maja wydarzyły się 2 wypadki. Radny 

proponuje aby przy wjeździe na rynek przesunąć pasy o 10 metrów. Mieszkańcy 

również skracają sobie przejęcie na rynek przez skwerek i wchodzą prosto na 

jezdnię. Dla bezpieczeństwa należałoby zagrodzić to przejście  łańcuchami. 

Przewodnicząca Rady - co dalej z ul. Ogrodową? 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - wyjaśnił, że projekt jest złożony i ma 

nadzieję, że będzie pozytywnie rozpatrzony, chociaż miasto jest na 21 miejscu, a 

rozpatrzonych może być 20 wniosków, to liczymy na to, że jakaś gmina 

zrezygnuje z projektu. Pieniądze - 400 tys. zł. są zabezpieczone w budżecie. 

Radny Grzegorz Koszczka - co dalej z kanalizacją w ul. Górnej? 

Na końcu ul. Dolnej, na wysokości lasu zrobiono sobie wysypisko śmieci. Czy 

nie warto sprzedać tych terenów ? 

Na ul. Skępskiej rozważyć postawienie znaku ograniczającego prędkość lub 

usunąć drzewo, ponieważ często dochodzi tam do stłuczek. 

Radny Kazimierz Jesionowski - wpłynęła do Urzędu Miejskiego petycja 

mieszkańców ul. Wapienna Góra w sprawie remontu tej ulicy. Już kilkakrotnie 
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wnioskował, aby zająć się tą sprawą. Nie jest to wielka inwestycja ok. 200 m2. 

Apeluje, aby rozpatrzyć ją w przyszłej kadencji. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - dodał, że w mieście jest problem z 

utrzymaniem porządku wokół prywatnych posesji, w centrum miasta rosną 

chaszcze, na bulwarach niszczone są ławki, wyrywana kostka brukowa. 

W sprawie ul. Górnej odbędzie się spotkanie w mieszkańcami i inwestorem 

budującym domki w terminie 4 i 5 lipca br. Odbędzie się również spotkanie w 

sprawie ul. Wapienna Góra. 

 

Ad. pkt. V 

Sprawy różne i komunikaty.  

Przewodnicząca Rady - poinformowała, że najbliższa sesja planowana jest na 

dzień 4 lipca br. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - poinformował, że trwają konsultacje w 

GDD w sprawie zmiany organizacji ruchu podczas przebudowy ul. Mickiewicza 

i Włocławskiej.  

Odczytał podziękowanie dyrektora Wyższej Szkoły we Włocławku za 

organizację turnieju drużyn. Podziękował również za organizację: rajdu 

rowerowego MTB oraz konkursu w szkole nr 5. Złożył także gratulacje klubowi 

Kyukushin Karate oraz Klubowi Sportowemu "Mień". 

 

Ad. pkt. VI  

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła wyczerpanie porządku i dokonała 
zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady XLVI Sesji Rady Miejskiej w 
Lipnie”. 

Protokołowała                                                                      Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska                   
  


